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W dniach 15 – 28 lipca 2007 Sekretarz Miasta wziął 
udział w programie szkoleniowym dla przedstawicieli 
lokalnej administracji organizowanym przez Weldon 
Cooper Center for Public Service na Uniwersytecie Vir-
ginia w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd ten był moż-
liwy dzięki wcześniejszym kontaktom Pani Burmistrz 
z organizacjami samorządowymi w USA (czego efek-
tem była również kwietniowa wizyta Billa McDonal-
da w Puszczykowie) oraz stypendium przyznanemu 
przez International City/County Manager Association. 
W programie uczestniczyło 36 osób zarządzających 
wspólnotami samorządowymi, w większości z USA 
– z Europy zaproszono jedną osobę ze Słowacji oraz 
przedstawiciela Puszczykowa. Program był bardzo in-
tensywny – codzienne zajęcia zaczynały się o godzinie 
8 i kończyły po 19. Zajęcia obejmowały cykl wykładów 
prezentujących najnowsze podejście do teorii efek-
tywnego zarządzania organizacją i wspomagających 
proces podejmowania decyzji. Część programu ukie-
runkowano na rozwijanie umiejętności budowania 
zespołu, w celu najbardziej efektywnego spożytkowa-
nia umiejętności wszystkich jego członków.

Uczestnikami programu byli doświadczeni samo-
rządowcy, co stanowiło wyśmienitą okazję do wymiany 
doświadczeń oraz podpatrzenia „najlepszych praktyk”  

Doświadczenia zza oceanu
stosowanych w in-
nych miastach. Moż-
na było się przeko-
nać, że w różnych 
krajach problemy lo-
kalnych społeczności 
są bardzo podobne 
– bezpieczeństwo, 
segregacja odpa-
dów, sprawna admi-
nistracja czy dobra 
komunikacja. Mimo różnic między prawodawstwem 
amerykańskim a polskim, niektóre z rozwiązań można 
zastosować w naszym kraju. Uczestnictwo w tego typu 
programach jest bardzo popularne w USA, w trakcie 
zajęć prowadzonych niejednokrotnie w formie „burzy 
mózgów” można znaleźć najefektywniejsze rozwiąza-
nia drażliwych problemów.

Należy zauważyć, że doskonale wybrano lokalizację 
zajęć – Charlottesville w stanie Virginia stanowi koleb-
kę amerykańskiej demokracji, w tej okolicy mieszkał 
prezydent Thomas Jefferson, współtwórca amerykań-
skiej Deklaracji Niepodległości. Nazywa się go ojcem 
Uniwersytetu Virginia, który stanowi ważny i prestiżo-
wy ośrodek badań nad demokracją.  (o.-md)

Korzystanie z badań ankietowych jest jedną z bar-
dziej dostępnych i szybkich form konsultacji społecz-
nych. Dlatego, przystępując do modyfikacji Strategii 
Rozwoju Miasta Puszczykowa zwróciliśmy się z proś-
bą do mieszkańców o opinie dotyczące najważniej-
szych dziedzin życia.

Te same ankiety wręczyliśmy studentom socjolo-
gii UAM, którzy zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 
(Echo Puszczykowa nr 7) pojawili się na ulicach miasta 
w dniu 14 sierpnia 2007 r. Na naszą prośbę, oprócz 
odhaczania odpowiedzi ze znanej z Echa Puszczy-
kowa ankiety, dopytywali mieszkańców o sprawy, 
których w krótkim kwestionariuszu nie dało się ująć. 
Przez kilka godzin prowadzili również obserwację 
miasta w różnych jego punktach.

Badania socjologiczne
Wyniki tych obserwacji jak i samych ankiet zostaną 

przesłane do Urzędu Miejskiego na początku września.
Przekazywane na gorąco wrażenia studentów, tuż 

po zakończeniu badań, są jednak trochę zaskakujące. 
W ciągu 6 godzin 16 studentów zdołało zebrać tylko 
70 ankiet. Generalnie ludzie nie chcieli z nimi rozma-
wiać, a w dwóch przypadkach ankieterki spotkały się 
z jawną agresją osób poproszonych o rozmowę.

Tym bardziej, wszystkim pozostałym mieszkańcom, 
którzy okazali życzliwość i zechcieli poświęcić studen-
tom kilka minut czasu, bardzo serdecznie dziękujemy. 
O wynikach poinformujemy Państwa w następnych 
numerach Echa Puszczykowa.  Burmistrz Miasta


